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1. Inleiding 

Welkom bij de derde cursus (CASH 1.3) in de (voor)opleiding van de heelkunde met als thema:  

 

Traumachirurgie  

 

Deze cursus is een online variant van de CASH Trauma 1.3. Gezien de COVID-19 ontwikkelingen vindt 

deze cursus niet fysiek plaats, maar hebben we een deel van de oorspronkelijke inhoud online 

beschikbaar gemaakt. Vanwege de online mogelijkheden is het programma gewijzigd ten opzichte van 

de originele CASH cursus. De dag bestaat uit verschillende plenaire sessies en kent pauzes tussendoor.  

 

De sprekers zullen proberen om ook in deze online vorm interactie tot stand te brengen, bijvoorbeeld 

door het gebruik van Q&A, polls en het uiteengaan in virtuele subruimten (Break Out Rooms).  

 

De cursuscoördinatoren wensen u veel plezier bij deze cursus. We hopen dat de volgende cursussen 

weer fysiek mogen worden aangeboden, maar zijn hierin gebonden aan de wettelijke kaders. Uiteraard 

zult u tijdig geïnformeerd worden. 

 

Namens de cursusorganisatie, 

Roderick Wouters en Tjibbe Gardenbroek, cursuscoördinatoren CASH 1.3. 

 

 

Aan de volgende presentaties zult u deelnemen:  

 Heupfracturen en osteoporose 

 Doelmatigheid in de zorg 

 Diagnostiek en behandeling van brandwonden  

 Fracturen bij kinderen 
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2. Programma 

 

 Tijd Onderwerp Sprekers 

 08.55 – 09.00 Online aanmelden voor de cursus  

 09.00 – 09.15 Welkom en uitleg R. Wouters 
T. Gardenbroek 

1. 09.15 – 10.00  Heupfracturen & osteoporose 
 

M. Heetveld 

H. Hegeman 

 10.00 – 10.15 Pauze  

2. 10.15 – 11.00  Doelmatigheid in de zorg L. Stassen 

J. Sprakel 

 11.00 – 11.15 Pauze  

3. 11.15 – 12.00 Diagnostiek en behandeling 
brandwonden 

S. Scholten 

 12.00 – 12.30 Lunchpauze  

4. 12.30 – 13.15 Fracturen bij kinderen B. Twigt 
 

 13.15 – 13.30 Afsluiting R. Wouters 
T. Gardenbroek 
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3. SCHERP thema’s, toevertrouwde handelingen en leerdoelen 

Het cursusprogramma is geënt op de thema’s van SCHERP. De leerstof valt binnen de volgende thema’s. 
Casuïstiek in de werkgroepen valt wat inhoud betreft ook in andere hieronder niet genoemde thema’s. 
 
 
Thema Onderwerp     Typische klinische situatie 

 6. Opleiding     Doelmatigheid in de zorg  

        (Organisatie/Maatschappelijk handelen) 

 35. Extremiteitsletsel    Heupfractuur 

        Kind met fractuur nabij groeischijf 

        De gemiste fractuur 

36.  Het groeiende skelet & oudere patiënt Kind met spaakverwonding 

        Kind met epifysiolyse 

        Oudere patiënten 

        Heupfracturen 

        Osteoporose 

37.  Brandwonden     Heetwaterverbranding 

        (Verdenking) inhalatieletsel 

        (Verdenking) CO-intoxicatie 

        Ernstige verbranding 

        Opvang en inschatten TVLO 

Toevertrouwde handelingen  
 
Jaar 1 
• Polikliniek 
• Consultatie acute patiënt op de SEH 
• Weekend/avonddienst (mogelijk) alleen in huis 
• Chirurgische interventie (op POK, op OK of elders) 
 
Jaar 2-4 
• Behandeling van fracturen 
• Primaire opvang en triage traumapatiënt (brandwonden) 
 
 
Leerdoelen 
De kandidaat kent na deze cursus: 
1. De beoordeling en (primaire) behandeling van brandwonden. 
2. De diagnostiek en perioperatieve behandeling van heupfracturen bij de oudere patiënt. 
3. De initiële diagnostiek en globaal de behandeling van fracturen bij kinderen. 
4. De definitie, het doel en globaal de uitvoering van doelmatigheid in de zorg in de dagelijkse 

praktijk (maatschappelijk thema doelmatigheid, niveau 1). 
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4.  Literatuur  

Heupfracturen/Osteoporose 
 

 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-
_startpagina.html  (samenvatting, rest is facultatief) 

 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_fractuurpreventie/osteoporose_en_frac
tuurpreventie_-_startpagina.html  (samenvatting, rest is facultatief) 
 

Doelmatigheid in de zorg 

• eLearning Kennis van zorgkosten (hiervoor bent u ingeschreven):  
https://e-infuse.com/online-courses/kennis-van-zorgkosten  

• Aanbevolen wordt de website van het Bewustzijnsproject:3 
https://www.bewustzijnsproject.nl/  

 

Fracturen bij kinderen 

 

 https://www.trauma.nl/botbreuken-bij-kinderen   

 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/fracturen_bij_kinderen/startpagina.html (samenvatting, 
rest is facultatief) 
 

Brandwonden 

 

o https://brandwondenzorg.nl/voor-zorgprofessionals/richtlijnen/  
(In ieder geval pagina 1-23, de rest is facultatief) 

  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_fractuurpreventie/osteoporose_en_fractuurpreventie_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_fractuurpreventie/osteoporose_en_fractuurpreventie_-_startpagina.html
https://e-infuse.com/online-courses/kennis-van-zorgkosten
https://www.bewustzijnsproject.nl/
https://www.trauma.nl/botbreuken-bij-kinderen
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/fracturen_bij_kinderen/startpagina.html
https://brandwondenzorg.nl/voor-zorgprofessionals/richtlijnen/
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5.  Algemene informatie 

Locatie 

De cursus wordt online verzorgd vanuit de Domus Medica waarbij een deel van de sprekers daar 

aanwezig is en een deel van de sprekers vanaf een eigen locatie inbelt. Cursisten kunnen de cursus 

volgen vanaf een willekeurige locatie. Een goede internetverbinding is hiervoor belangrijk. We adviseren 

de cursus te kijken via een device zoals een pc/laptop of tablet/iPad. Het gebruik van een mobiele 

telefoon raden we niet aan i.v.m. de beperkte schermgrootte. Naast de presentaties zijn interactieve 

onderwijsvormen opgenomen in het programma, zoals chat, polls en subruimten (Break Out Rooms). 

 

Inloggen 

Op woensdag 27 mei kunt u vóór 09.00 uur inloggen via https://zoom.us/j/2020190112 met het 

eenmalig te gebruiken wachtwoord @CASH1.3! (Meeting ID: 202 019 0112).  

o Inloggen met uw voor- en achternaam 

o De microfoon standaard op “mute” zetten 

o Inloggen op een eigen device, ook al zit u met een groepje bij elkaar. Dit is belangrijk omdat we 
tijdens de cursus diverse keren uiteen gaan in subruimten en het daarom belangrijk is dat u 
individueel in een eigen virtuele ruimte kunt zitten. Het is de bedoeling om in deze subruimten 
interactief contact met elkaar te hebben, onder andere door in gesprek met elkaar te zijn. We 
prefereren het gebruik van een laptop/pc of tablet/iPad boven een mobiele telefoon i.v.m. de 
mogelijkheden/gebruiksgemak.  

 

 

Interactie tijdens de cursus 

Het volgen van een online cursus vraagt om interactie via het scherm. De moderatoren bespreken uw 

opmerkingen, vragen en kijken naar de resultaten van polls. Doe zo actief mogelijk mee, op deze manier 

benaderen we het meest een fysieke bijeenkomst en zoveel mogelijk interactie. 

o Tijdens diverse sessies wordt u “at random” in groepen ingedeeld om in virtuele subruimten te 

kunnen gaan. U krijgt een uitnodiging om naar een Break Out Room te gaan en dan klikt u op 

“join”. 

 

o In de virtuele subruimte kunt u om “hulp” vragen, dan komt er iemand van de organisatie. Klik 

op Ask for Help  You can Invite the host for assistance  Invite Host 

o Als de tijd bijna voorbij is, ontvangt u bericht dat de subruimte gesloten gaat worden. U heeft 
dan  een minuut de tijd om af te ronden, of u kunt direct terugkeren naar de “main room” door 
te klikken op “Leave Break Out Room”. 

o Gebruik de chat functie om vragen te stellen. De chats die u in de subruimten gebruikt, zijn niet 
zichtbaar voor de sprekers, gebruik daarom alleen de chat in de “ main room” om vragen te 
stellen aan de sprekers. 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/2020190112
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FAQ 

Vraag: het lukt niet om in te loggen 

Antwoord: stuur een mail naar: opleiding@heelkunde.nl  

 

Vraag: ik hoor de spreker(s) niet 

Antwoord: controleer of uw geluid aan staat c.q. hard genoeg staat 

 

Vraag: de verbinding is verbroken 

Antwoord: probeer opnieuw in te loggen met de verkregen link en het wachtwoord 

 

Vraag: ik wil een vraag stellen 

Antwoord: dit kunt u kenbaar maken door de chat functie te gebruiken, onderaan in uw scherm 

 

Vraag: hoe kom ik in een subruimte? 

U wordt automatisch ingedeeld voor een subruimte. Daarvoor ontvangt u tijdens de cursus een 

uitnodiging, die u dient te accepteren 

 

Vraag: helaas kon ik niet de hele cursus volgen, kan ik de cursus nog ergens terugkijken? 

Antwoord: ja, het is mogelijk om de cursus achteraf terug te kijken. Dit is alleen mogelijk voor aios die 

zich hebben ingeschreven voor CASH 1.3 

 

 

Evaluatie 

Aan het einde van de cursus ontvangt u digitaal een evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 

formulier z.s.m. te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank.  

Vragen inzake deze CASH 1.3 traumachirurgie cursus: 

Coördinatoren 

Roderick Wouters, traumachirurg Martini Ziekenhuis Groningen 

Email: r.wouters@mzh.nl 

 

Tjibbe Gardenbroek, traumachirurg OLVG Amsterdam 

Email: t.j.gardenbroek@olvg.nl 

 

Meer informatie 

Voor vragen m.b.t. uw aanmelding: 

Marlous van Bommel 

B.E.N.G! 

cash@bengonline.nl 

06 202 43 441 

Vragen inzake de CASH cursussen: 

Bureau NVvH 

Marlou Toussaint/Esther Jacobs 

opleiding@heelkunde.nl  

mailto:opleiding@heelkunde.nl
mailto:cash@bengonline.nl
mailto:opleiding@heelkunde.nl

